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HORÁRIO E LOCAL 
Quintas-feiras das 16h00 às 18h00 

Auditório Verde da FACE 
 
 

OBJETIVO 
 Oferecer aos alunos da pós-graduação do ECO a oportunidade de acompanharem o programa 
conjunto de seminários do Economics and Politics Research Group (CERME, CIEF, LAPCIPP, 
MESP e Pós-ECO) estando regularmente matriculados e estimular o aprofundamento do 
conhecimento obtido nos seminários.  
 

 
PROGRAMA 

 Os seminários abordarão diversos temas de pesquisa em economia, ciência política, direito e áreas 
afins. O programa detalhado estará disponível no site dos seminários em:  

www.econpolrg.com/seminars 
 
 

METODOLOGIA 
 A disciplina consistirá de seminários e discussões. Após cada seminário, e antes do seminário 
seguinte, o aluno deverá digitar e enviar ao professor no e-mail MAUBUG@GMAIL.COM um 
relatório sucinto do que foi aprendido desse seminário. A mensagem de e-mail deverá incluir no campo 
“Assunto” os termos: “Relatório Seminário N”, em que N=1,2,...,12 corresponde ao número do seminário. 
 
 

AVALIAÇÃO 
 A nota final do aluno será baseada em dois critérios. A presença no auditório corresponderá a 
50% da nota, sendo que cada a nota máxima nesse quesito será dada somente aos alunos que 
assistirem todos os seminários regulares de 4 de abril a 27 de junho. Por essa razão, é fundamental que 
os alunos matriculados assinem as listas de presença toda semana. Após cada seminário, e antes do 
seminário seguinte, o aluno deverá digitar e enviar por e-mail ao professor um relatório do que foi 
aprendido desse seminário. Os demais 50% serão obtidos por meio da avaliação dos relatórios 
semanais. 
 

 
SITE E INFORMAÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO DA SEMANA 

 Favor consultar semanalmente o sítio dos seminários em: http://www.econpolrg.com/seminars 
para confirmar o seminário da semana. Ademais, se você se tornar seguidor (follower) da página 
www.econpolrg.com (opção disponível na página inicial à direita), então receberá automaticamente 
todos os convites para os seminários por e-mail. 


